
 ��� ��క �ట� �ణ� త– ��� ��ల సం��  ���దల 
 ���   ��క  �� �  ఇ��న�   �ట��  �ప���  ఒక��  �ణ� త  �ం��ం�  ���� ం. 

 మ���న  ��� ��ల  సంఖ�   ��  ����  ��ం�.  ఇ�  �ణ� త  �ం�  ���,  ��� ��ల 
 సంఖ�   ���  ���,  ��� ��క  పథకం  �ద  ���న�   ఖ��   ��  ����  ��ం�. 
 అ�నప� ��  ఎక� �  ��  �  జగ� ..  అం�  ఆ  �ల�ల�  �న�మ  ఎక� �  ��క�� 
 �య�ద�  ఆ  �ల�ల�  ��య����� �.  �  ���మ� ల�  అం�  ఆ  �ల�ల  త��ల� 
 ��య����� �. 

 ��ళ�� ���� వ��న�  ��  ఖ��.... 
 �ట��ద�  సంవత� రం  2020–21  ���   సంవత� రం�  సగ�న  ఒ��   �  � �  �.1531ఖ��  
 ��ం.  �త�ం�  42,34,322  మం�  �ల�ల�  �.650  ���  ఖ��   ���   ఆ  ఏ��  ��� ��క 
 �� � అంద��ం. 
 ఆ  త�� త  2021–22�  ఒ��   �� �  సగ�న  �.1726  ఖ��   ��� ..45,71,051  మం�  �ల�ల� 
 �.790 ��� వ� యం� ��� ��క ��� అంద��ం. 
 ఈ  సంవత� రం  ��  ఏ���  వ�� స��...  ఏకం�  ఒ��   ����  �.1964  ఖ�� ం�.  అం� 
 ���  �.2  ��.  గత  ఏ��  కం�  ఈ  ఏ��  ఎ�� వ  మం�  �ల��  �ప�త�   �� ళ�� 
 ���ర�  ������ ం.  �ళ��  ��  దృ���  �����  ���  47  ల�ల  మం�  �ల�ల� 
 ���   ��క  �� �  అం�����  ���వ���� ం.  ���సం  �.931  ���  ఖ��  
 �య���� ం. 

 ���   ��క  �� �  �ప�  ��� � ��  ��  ఉ�తం�  �����  డ�� ల�  స�  3  జతల 
 ����,  మం�  �� ���  �� �   �� �,  �ల�ల�  �లభం�  అర �మ�� ం��  ఒక  �� 
 ఇం� ��,  ఒక  ��  ���  ఉం�  �ధం�  ��ం�వ�   �� ��  ���  �  ��  ��   ��� ,  వ��  ��� , 
 ���,  ఒక  జత  ���,  �ం�  జతల  ��� �  ఇ���� ం.  �టన� ం��  ��  గత  సంవత� రం 
 �ల�ల�  ��న��  ఇ�� ం.  ఆ  ��న��  ఎవ��  ������� ...  �త��  ఎవ��  �ప�త�  
 బ�ల�  �����   �ళ�ంద��  మర�  ఆ��  ప� �   ఇం� ��  ��న��  ���  ���  �ర� �కమం 
 ����� ం. 
 ఇ��   ���న  �ర� �క��  ��� రంగం�  జ����� �....  ఎ�� �  ��  జరగ�  �ధం� 
 ��� � జ����� � �బ�� ఈ �� ��� వ� వస� �ప�  మ�� ����ం�. 

 గతం� త��దం��ల ఇబ� ం��... 
 ఇంతక�ం�  ఇ�  రకం�  �� ��  �రవ��  �ల�ల�  ���� �  ��ల�� ,  �� �� 
 ��ల�� ,  మం�  �ఠ� �స���  ఇ�� ల���� ,  మం�  ���,  ��� �,  ���  ఇ�� లం� 
 త��దం���  ఇం�ంత  డ�� �  ఖ�� �ట���  ప����.  ఫ�తం�  ఆ  త��దం���  �ల�ల 
 చ���  �ద  �� స  �ట��  ప����.  అ�ం�  ప����  ఉండ�డదన�   ఉ��శ� ం�  ఆ 
 త��దం��ల  �ద  ఏ��తం  �రం  పడ�ం�..  �ప�  �ల����  మం�  జ��ం�ల� 
 ��� ��క ��� అంద����� ం. 

 ఇదం� ఎం�� ����� మం�.... 
 ఇదం�  ఎం��  ����� మం�  �రణం...  మన  ��ష�ం�  బ����  �ల��  త��ల�. 
 చ����  �ల��  �ర��.  ఎం�క  ఈ  �ర� �క��  ����� మం�..  బ��  పం��,  �ద� 
 చ��ల� చ��ం�� త��దం��ల� ��త� �ం�ల� ����� ం. 

 �ప� ఇం��  అ�వృ��, ఆనందం – � సంకల� ం.. 



 ఈ  తరం  వ��   తరం  �ద�కం  అ�  సం�ళ ��  �ం����,  ���క,  ఆ� �క  ఆంత��  త���. 
 �ద�  చ���,  మం�  చ���,  ఇం� ��  ��యం  చ���  ��ం�  �ల�ల�  అం��. 
 అ�� �  ఆ  ���   �ప�వం�  మన  ��ష�ం�  �ప�  ఇం��   ��  ఆనం���   ��� ం.  �ప�  ఇం��  
 ��  అ�వృ���  �డగ���ం.  ఇ�  �  సంకల� ం..  �  �న�మ  సంకల� ం.  � 
 ���మ� ల� ఓ  మం� అన� య�  సంకల� ం అ� ��య����� �. 

 ఈ �� ��� రంగం� ఇ��  ర��� ��� � ��ం. 


